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TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT HỒNG ĐỨC 
HONG DUC PRIMARY SCHOOL, SECONDARY SCHOOL AND HIGH SCHOOL 

                                    Mỹ Hào, ngày 06 tháng 12 năm 2021                                                                                         

 

THÔNG BÁO TUYỂN GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM 2022 
 

1. Vị trí tuyển dụng 

* Giáo viên cấp Tiểu học: 

- Giáo viên Tiểu học 

- Giáo viên Tiếng Anh  

- Giáo viên Mỹ Thuật 

* Giáo viên cấp Trung học cơ sở: 

 - Giáo viên Lịch Sử 

 - Giáo viên Toán 

 - Giáo viên Tiếng Anh 

- Giáo viên Địa lý 

- Giáo viên Vật lý 

- Giáo viên Hóa học 

* Giáo viên Trung học phổ thông: 

- Giáo viên Ngữ văn 

- Giáo viên Lịch sử 

- Giáo viên Địa lý 

- Giáo viên Tiếng Anh 

 - Giáo viên Giáo dục công dân 

- Giáo viên Toán 

- Giáo viên Vật lý 

- Giáo viên Hóa học 

- Giáo viên Sinh học 

- Giáo viên Công nghệ 

- Giáo viên Tin học 

- Giáo viên Giáo dục Thể chất 

 



2 
 

 

* Giáo viên khác ở các cấp học: 

  - Giáo viên Thể dục (Chuyên sâu Bóng đá/Bóng rổ, Võ) 

  - Giáo viên Kỹ năng sống 

 * Nhân viên:  

- Nhân làm công tác Tuyển sinh, truyền thông. 

- Nhân viên làm công tác bán trú (nấu ăn, quản lý học sinh bán trú). 

2. Chế độ ưu tiên 

* Đối với giáo viên: 

- Có kinh nghiệm công tác, giảng dạy tại các trường Công lập hoặc Tư thục chất 

lượng cao . 

- Đạt giải cao trong các kì thi giáo viên giỏi các cấp hoặc sinh viên mới tốt nghiệp 

bằng giỏi, xuất sắc, từng là học sinh các trường THPT chuyên, từng đạt giải HSG 

cấp tỉnh, cấp quốc gia môn học ở bậc THPT đúng với chuyên ngành được đào tạo 

ở bậc đại học. 

- Tuyển thẳng (không cần kiểm tra đầu vào) giáo viên Tiếng Anh có Chứng chỉ 

IELTS 7.5 trở lên . 

* Đối với nhân viên: 

- Có kinh nghiệm làm việc trong các trường học Tư thục chất lượng cao, các Công 

ty truyền thông sự kiện, các nhà hàng lớn có uy tín.  

3. Quyền lợi 

- Được ưu đãi đặc biệt khi có con học tại trường. 

- Được đóng BHXH, BHYT đầy đủ, được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định 

khi ký hợp đồng chính thức. 

- Được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn hàng năm. 

- Được làm việc trong môi trường sư phạm chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo. 

- Được xét thưởng thi đua hàng tháng, kỳ, năm, tăng lương hàng năm. 

4. Hồ sơ bao gồm 

- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của nơi đăng ký thường trú). 

- Giấy khám sức khỏe (có thời hạn trong vòng 6 tháng của Bệnh viện đa khoa cấp) 

-  Đơn xin dự tuyển (viết tay). 
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-  Bản sao bảng điểm, Bằng tốt nghiệp (phô tô công chứng). 

- Các văn bằng, giấy tờ ưu tiên (nếu có) 

5. Quy trình dự tuyển 

- Bước 1: Gặp mặt phỏng vấn. 

- Bước 2: Kiểm tra kỹ năng Công nghệ thông tin. 

- Bước 3: Làm bài thi chuyên môn. 

- Bước 4: Thi giảng (đối với giáo viên), thiết kế, thực hiện hoàn thiện sản phẩm (đối 

với nhân viên). 

6. Thời gian nhận hồ sơ 

-  Thời gian nhận hồ sơ: Từ 06/01/2022 đến hết ngày 15/8/2022. 

7. Cách thức ứng tuyển 

- Ứng viên gửi hồ sơ tới địa chỉ email: c3hongduc.hungyen@moet.edu.vn 

Hoặc nộp trực tiếp về Văn phòng nhà trường - Trường Tiểu học, THCS và THPT 

Hồng Đức. 

Địa chỉ: Số 102 đường Nguyễn Bình, Phường Nhân Hòa – TX. Mỹ Hào – Tỉnh Hưng Yên 

- Điện thoại liên hệ: 02213.953.130 – 0985.322.779 – 0975.292.938 (trong giờ hành 

chính) 

- Website: hongduc.edu.vn                                    Facebook: /HongDucSchool    

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Văn Tuynh 

 

 

 


